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BIOLOGIA
QUESTÃO  01

A membrana plasmática, além de exercer importante papel na seleção e no transporte
de substâncias para dentro e fora da célula, tem em sua constituição moléculas que trabalham
na identificação de outras células iguais ou estranhas.

Analise as afirmativas abaixo sobre a estrutura e função da membrana plasmática, e
marque a alternativa correta.

A) A bomba de sódio e potássio é um exemplo de transporte passivo, em que a despolarização
e repolarização acontecem sem gasto de energia.

B) Os glicídios, que aparecem apenas na face externa da membrana, participam na
identificação de células do mesmo tecido ou de células estranhas.

C) No modelo de membrana de Singer e Nicholson, as proteínas estão fixas entre uma
camada dupla de lipídios, não se movendo em lateralidade, o que confere à estrutura da
membrana um caráter estático.

D) Difusão e osmose são sinônimos e exemplos de transporte passivo.
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QUESTÃO  02

A figura abaixo representa o ciclo vital do vírus da imunodeficiência humana (HIV).

Adaptado de FAVARETTO, J.A. e MERCADANTE, C.,

Biologia. São Paulo: Moderna, 2ª ed., 2003.

Analise as afirmativas abaixo e marque a alternativa correta.

I - De A para B ocorreu o processo de transcrição reversa e, de D para E, o processo de
transcrição.

II - As letras A e C indicam moléculas de DNA.

III - O material genético do HIV é envolvido por um capsídio de lipídios e glicoproteínas,
revestido por um envelope de proteínas.

A) I e III são corretas.

B) I e II são corretas.

C) II e III são corretas.

D) Apenas I é correta.
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QUESTÃO  03

Na espécie humana, a calvície hereditária é uma característica influenciada pelo
sexo. O gene que condiciona a calvície é dominante nos homens e recessivo nas mulheres. O
daltonismo é de herança recessiva ligada ao cromossomo X. Um casal não-calvo e de visão
normal tem um filho calvo e daltônico.

Considerando os dados apresentados, analise as afirmativas abaixo.

I - A mulher é dupla heterozigota para os genes em questão.

II - É possível que o casal tenha filhas não-calvas, de visão normal em um dos olhos, mas
daltônicas do outro.

III - 25% das filhas do casal poderão ser calvas e daltônicas.

Marque a alternativa correta.

A) I e II são corretas.

B) I e III são corretas.

C) II e III são corretas.

D) Apenas III está correta.
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QUESTÃO  04

Pela recente metodologia filogenética de classificação dos seres vivos (cladística),
somente são considerados como táxons válidos aqueles seres que possuem um ancestral
comum, indicado pelas características comuns compartilhadas (sinapomorfias), e que
contenham todos os seus descendentes (grupos monofiléticos).

O cladograma abaixo representa as relações filogenéticas dos vertebrados terrestres,
de acordo com os seus grupos:

Com base no exposto acima, assinale a alternativa correta.

A) As aves não podem ser consideradas como um grupo taxonômico distinto dos répteis.

B) Os anfíbios e os répteis são muito semelhantes porque possuem um ancestral em comum.

C) Os mamíferos, as aves e os répteis não formam um grupo monofilético porque possuem
mais de um ancestral.

D) As aves e os répteis possuem características em comum devido à convergência adaptativa.
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QUESTÃO  05

Os conceitos abaixo são utilizados na explicação dos processos evolutivos que ocorrem
nos seres vivos.

1 – Homologia

2 – Especiação

3 – Irradiação adaptativa

4 – Convergência adaptativa

5 – Seleção natural

Associe os conceitos 1, 2, 3, 4 e 5 com as afirmações a, b, c, d e e abaixo.

a - Formação de novas espécies a partir de uma espécie original, por meio do surgimento,
por exemplo, de uma barreira física.

b - Os indivíduos menos aptos são eliminados pelo ambiente ou por interações com outros
seres vivos.

c - Semelhança quanto à estrutura, devido à mesma origem embrionária, que ocorre em
espécies diferentes de um mesmo ancestral em comum.

d - Um grupo ancestral pode dispersar-se por vários ambientes, originando novas espécies
que ocupam diferentes habitats ou nichos ecológicos.

e - Descendentes de ancestrais diferentes ocupando o mesmo habitat possuem aspectos
adaptativos semelhantes, uma vez que se submeteram aos mesmos fatores de seleção
natural.

Assinale a alternativa que apresenta as associações corretas.

A) 2a; 5b; 1c; 3d; 4e.

B) 4a; 3b; 2c; 5d; 1e.

C) 2a; 4b; 5c; 1d; 3e.

D) 4a; 1b; 5c; 3d; 2e.
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QUESTÃO  06

A gemelaridade pode aparecer por divisão de um único óvulo fecundado ou por
fecundação de dois ou mais óvulos, sendo que a ocorrência de trigêmeos é rara. Sobre a
formação de gêmeos e suas causas e conseqüências, analise as alternativas abaixo e marque
a opção correta.

A) Gêmeos fraternos acontecem quando a fecundação ocorre na cavidade uterina e, por
serem originados de zigotos distintos, são sempre de sexos diferentes.

B) Xifópagos surgem devido à proximidade das nidações de gêmeos falsos, que acabam se
unindo (fusionando) por ação hormonal.

C) Gêmeos monozigóticos são geneticamente iguais, originados pela divisão do zigoto em
dois ou mais embriões, dois a oito dias após a fecundação, sendo, portanto, do mesmo
sexo.

D) Tanto para casos de gêmeos verdadeiros como falsos, sempre existirá apenas uma placenta,
dois córions e dois âmnions.
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QUESTÃO  07

Os íons cálcio (Ca++) estão presentes no corpo humano com diferentes funções, sendo
fundamentais em atividades do dia-a-dia, como uma simples caminhada ou o ato de falar.
São importantes, ainda, na hemostasia e podem aparecer como co-responsáveis por patologias.

Sobre os Ca++ , leia as opções abaixo e marque a correta.

A) Durante o repouso, antes da contração muscular, os Ca++ são liberados no músculo, para
retirar o excesso de ácido lático produzido na contração anterior.

B) O Ca++ está presente na cascata de coagulação sangüínea, atuando, juntamente com a
tromboplastina, na conversão de protrombina em trombina.

C) O excesso de  Ca++ retirado dos ossos devido à hipofunção das glândulas paratireóides  e
a grande reabsorção de água pelos túbulos coletores retos, ocasionada por
glomerulonefrites  e cistites, são os fatores responsáveis pela calculose renal.

D) O tecido ósseo, tipo de tecido conjuntivo, além de importantes funções como proteção
do sistema nervoso central, também constitui a segunda maior reserva de Ca++ do
organismo, perdendo apenas para os dentes.
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QUESTÃO  08

O esquema abaixo representa a organização básica de uma angiosperma. Observe as
quatro estruturas assinaladas com os números 1, 2, 3 e 4.

Adaptado de SILVA, C.J. e SASSON, S. Biologia. São Paulo: Saraiva, v. 1, 2002.

Assinale a alternativa que indica corretamente, para cada estrutura numerada acima,
uma de suas funções ou uma de suas características morfológicas.

A) 1 - formada por tecidos meristemáticos; 2 - pode ser transformada em espinho; 3 - protegem
o ápice da raiz; 4 - tecido de reserva.

B) 1 - protege o meristema apical; 2 - geralmente clorofilada; 3 - responsáveis pela sustentação
da planta; 4 - região de intensa divisão celular.

C) 1 - origina os ramos laterais; 2 - possui tecidos fotossintetizantes; 3 - são células
epidérmicas; 4 -  responsável pelo crescimento do órgão.

D) 1 - formada por tecidos meristemáticos; 2 - responsável pela formação das flores; 3 - são
células epidérmicas; 4 - captação de água e nutrientes do solo.
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QUESTÃO  09

As ilustrações abaixo (a, b e c) representam o que pode acontecer quando uma lesão na
pele permite a entrada de bactérias que causam infecção.

Adaptado de LOPES, S. Bio. São Paulo: Saraiva, v. 1, 2002.

Analise as afirmativas abaixo:

I - A inflamação é uma resposta imune do corpo, na tentativa de destruir agentes invasores.

II - O tecido lesado libera sinais químicos (histamina e prostaglandinas) que promovem a
dilatação dos vasos na área lesada.

III - Alguns tipos de leucócitos (glóbulos brancos) atravessam as paredes dos capilares por
diapedese e deslocam-se pelo tecido, fagocitando os microorganismos patogênicos.

Marque a alternativa correta.

A) Apenas I e II são corretas.

B) I, II e III são corretas.

C) Apenas II e III são corretas.

D) Apenas I é correta.
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Após correr uma maratona, os atletas sentem dores e uma sensação de queimação nos
músculos, causadas pelo esforço físico intenso, e pelo acúmulo de grandes quantidades de
uma certa substância nas células musculares.

Com relação ao descrito, considere as afirmativas abaixo.

I - A dor é causada pelo excesso de ATP, produzido pela respiração celular.

II - Devido à intensa atividade física desenvolvida, os músculos recebem quantidade
insuficiente de O

2
 e realizam fermentação.

III - A produção de ácido lático,  responsável pelas dores e a queimação nos músculos, durante
a fermentação, acontece no citosol das células musculares.

Marque a alternativa correta.

A) II e III são corretas.

B) I e III são corretas.

C) I e II são corretas.

D) Apenas I é correta.
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FÍSICA

QUESTÃO  11

Ao usarem elevadores, algumas pessoas apresentam problemas nos ouvidos devido a
mudanças de pressão. Se a pressão interna do tímpano não mudar durante a subida, a
diminuição na pressão externa causa o aparecimento de uma força direcionada para fora do
tímpano. Considere a área do tímpano de 0,6 cm2 , a densidade do ar admitida constante e
igual a 1,3 gramas/litro, g = 10 m/s2 e as pressões interna e externa do tímpano inicialmente
iguais. Quando o elevador sobe 100 m, a força exercida sobre o tímpano, nas condições
acima, seria de

A) 7,8 x 10−2 N

B)  9,7 x 102 N

C) 7,8 x 102 N

D) 9,7x 10−2 N
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QUESTÃO  12

Para comparar o efeito da gravidade, um astronauta mede a altura que ele consegue
pular verticalmente, a partir do repouso,  na Terra e na Lua.

http://www.monica.com.br/personag/turma/astronau.htm

Sabendo-se que a gravidade na Lua é aproximadamente 6 vezes menor do que na Terra,
o astronauta, ao medir a altura do seu pulo na Lua, e considerando um salto em que ele
receba o mesmo impulso do salto na Terra, obteve um valor

A) 6  vezes maior que na Terra.

B) 6 vezes menor que na Terra.

C) 36 vezes maior que na Terra.

D) 6 vezes maior que na Terra.
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QUESTÃO  13

Um garoto brinca com seu barquinho de papel, que tem uma massa igual a 30 g e está
navegando sobre um pequeno lago.

http://www.thundercloud.net

Em certo instante, ele coloca sobre o barquinho, sem tocá-lo, uma bolinha de isopor e
percebe que o barquinho passa a andar com metade de sua velocidade inicial. Seu irmão mais
velho, que observa a brincadeira, resolve estimar a massa da bolinha de isopor com base na
variação da velocidade do barquinho. Desprezando efeitos relativos ao empuxo, ele conclui
que a massa da bolinha é de

A) 15 g.

B) 20 g.

C) 60 g.

D) 30 g.
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QUESTÃO  14

O circuito elétrico abaixo é utilizado para a determinação da resistência interna r e da
força eletromotriz ε do gerador. Um resistor variável R (também conhecido como reostato)
pode assumir diferentes valores, fazendo com que a corrente elétrica no circuito também
assuma valores diferentes para cada valor escolhido de R.

Ao variar os valores de R, foram obtidas leituras no voltímetro V e no amperímetro A,
ambos ideais, resultando no gráfico apresentado abaixo.

Com base nessas informações, assinale a alternativa que corresponde aos valores
corretos, respectivamente, da resistência interna e da força eletromotriz do gerador.

A) 2 Ω e 7 V.

B) 1 Ω e 4 V.

C) 3 Ω e 12 V.

D) 4 Ω e 8 V.
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QUESTÃO  15

Nas figuras abaixo, um ímã é movimentado sobre uma espira condutora, colocada
sobre uma mesa, de tal forma que há uma variação do fluxo do campo magnético na espira.
As figuras indicam o sentido da velocidade imprimida ao ímã em cada caso e o pólo do ímã,
que se encontra mais próximo da espira.

Assinale a alternativa que representa corretamente o sentido da corrente induzida na
espira, de acordo com o movimento do ímã.
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QUESTÃO  16

Considere as seguintes afirmações:

I – Uma molécula de água, embora eletricamente neutra, produz campo elétrico.

II – A energia potencial elétrica de um sistema de cargas puntiformes positivas diminui ao
ser incluída uma carga negativa no sistema.

III – A capacitância de um capacitor de placas planas e paralelas depende da diferença de
potencial à qual o capacitor é submetido.

IV – O valor da resistência elétrica dos metais depende inversamente da temperatura.

Assinale a alternativa correta.

A) II e IV são corretas.

B) I e II são corretas.

C) I e III são corretas.

D) I e IV são corretas.
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QUESTÃO  17

Em um laboratório de Física, um grupo de alunos, Grupo A, obtém dados, apresentados
na tabela abaixo, para a freqüência (em hertz) num experimento de Pêndulo Simples,
utilizando-se três pêndulos diferentes.

Pêndulo Freqüência (Hz)

1 0,91

2 0,70

3 0,60

Esses resultados foram passados para um segundo grupo, Grupo B, que não compareceu
à aula. Uma vez que os alunos do Grupo B não viram o experimento, os integrantes desse
grupo formularam uma série de hipóteses para interpretar os resultados. Assinale a ÚNICA
hipótese correta.

A) A massa do pêndulo 1 é menor do que a massa do pêndulo 2 que, por sua vez, é menor do
que a massa do pêndulo 3.

B) A massa do pêndulo 1 é maior do que a massa do pêndulo 2 que, por sua vez, é maior do
que a massa do pêndulo 3.

C) O comprimento L do fio do pêndulo 1 é maior do que o comprimento do pêndulo 2 que,
por sua vez, é maior do que o comprimento do pêndulo 3.

D) O comprimento L do fio do pêndulo 1 é menor do que o comprimento do pêndulo 2 que,
por sua vez, é menor do que o comprimento do pêndulo 3.
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QUESTÃO  18

João corre assoviando em direção a uma parede feita de tijolos, conforme figura abaixo.

A freqüência do assovio de João é igual a  f
inicial

. A freqüência da onda refletida na

parede chamaremos  de  f
refletido

.  Suponha que João tenha um dispositivo “X” acoplado ao
seu ouvido, de forma que somente as ondas refletidas na parede cheguem ao seu tímpano.
Podemos concluir que a freqüência do assovio que João escuta ( f

final
) é

A) maior do que f
refletido

.

B) igual a f
refletido

.

C) igual a  f
inicial

.

D) menor do que f
refletido

.
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QUESTÃO  19

Um gás bastante rarefeito está contido num balão de volume variável e é feito de um
material que permite trocas de calor com o meio externo (paredes diatérmicas). Esse gás
sofre uma transição, passando de sua configuração (inicial) 1 para uma segunda configuração
(final) 2, conforme o diagrama pV apresentado abaixo.

Dado que não ocorre nenhuma reação química entre as moléculas que compõem o gás,
nessa transição de 1 para 2 podemos afirmar que:

A) O meio externo realizou um trabalho sobre o gás, e a temperatura do gás aumentou.

B) O gás realizou um trabalho para o meio externo, que é numericamente igual à região
hachurada do diagrama pV, e a energia cinética média das partículas que compõem o gás
diminuiu.

C) O gás realizou um trabalho para o meio externo, que é numericamente igual à região
hachurada do diagrama pV, e a energia cinética média das partículas que compõem o gás
aumentou.

D) O gás realizou um trabalho para o meio externo, que é numericamente igual à região
hachurada do diagrama pV, e a energia cinética média das partículas que compõem o gás
diminuiu no mesmo valor do trabalho realizado.
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QUESTÃO  20

Um recipiente aberto, conforme a figura abaixo, contém um líquido de índice de refração
n(t), que varia com o tempo (t) de acordo com a expressão

n(t) = n
ar
 (1 + e −β t),

em que β é uma constante positiva e n
ar

 é o índice de refração do ar.

Quando a luz passa do líquido para o ar, é possível ocorrer o fenômeno de reflexão
total para um ângulo de incidência maior do que um certo ângulo limite, α

limite
 (que é medido

em relação à normal). Assinale a alternativa que melhor descreve a variação do seno do
ângulo limite (sen α

limite
) em função do tempo.
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GEOGRAFIA

QUESTÃO  21

Na obra Os Sertões, ao descrever a travessia da caatinga por um viajante, Euclides da
Cunha escreveu que:

[...] a caatinga o afoga; abrevia-lhe o olhar; agride-o e estonteia-o;
enlança-o na trama espinescente e não o atrai; repulsa-o com as folhas urticantes,
com o espinho, com os gravetos estalados em lanças; o desdobra-se-lhe na
frente léguas e léguas, imutável no aspecto desolado: árvores sem folhas, de
galhos estorcidos e secos, revoltos, entrecruzados, apontando rijamente no
espaço  ou estirando-se flexuosos pelo solo, lembrando um bracejar imenso,
de tortura, da flora agonizante.

CUNHA, Euclides da. Os Sertões. Rio de Janeiro:
Francisco Alves, 1989.

Sobre as principais características do domínio morfoclimatobotânico acima mencionado,
é correto afirmar que

A) esse constitui-se como área de transição na qual se destaca uma vegetação típica de
clima tropical, com elevada temperatura.

B) predominam extensos planaltos e chapadas sedimentares cobertas por solos ácidos e
profundos.

C) o relevo é formado basicamente por planaltos (planaltos da Bacia do Parnaíba e da
Borborema) e por depressões (Depressão Sertaneja e do São Francisco).

D) possui solos profundos e formas mamelonares resultantes da ação do intemperismo
químico.
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QUESTÃO  22

Observe a figura abaixo.

Fonte: AYOADE, J.O. Introdução à Climatologia para os Trópicos. São Paulo: Difel, 1986, p. 90.

Com relação ao processo climático demonstrado na figura, é correto afirmar que

A) devido à forma do continente africano e à grande extensão de terras banhadas pelos
oceanos, a circulação monçônica sobre a África é maior do que a asiática, apresentando
índices mais elevados de pluviosidade.

B) as áreas com circulação de monção são encontradas nas baixas latitudes, inclusive na
América do Sul tropical, onde a circulação monçônica é muito desenvolvida em função
da elevada radiação solar.

C) a circulação de monção é mais desenvolvida no leste e no sudeste da Ásia devido ao
tamanho do continente e à altitude do Planalto do Tibete, que impede o deslocamento
das massas de ar tropicais e polares.

D) a Índia raramente é afetada pelos ventos monçônicos devido ao efeito da barreira
montanhosa do Himalaia, que impede as passagens do ar tropical e do polar sobre as
planícies do Ganges.
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QUESTÃO  23

Considerando a Alemanha após a Queda do Muro de Berlim, assinale a alternativa
correta.

A) Em termos energéticos, a  reunificação fortaleceu o país, pois o território da antiga
Alemanha Oriental é muito rico em petróleo e gás natural, o que justifica seu atual
desenvolvimento industrial.

B) Reunificada, a Alemanha fortaleceu sua condição de potência mundial e Berlim voltou a
ser a capital do país, centro de importantes decisões, dada à força econômica alemã no
cenário internacional.

C) A extensa rede hidroviária, os investimentos em pesquisa, a qualificação da mão-de-
obra, as altas taxas de natalidade e de população rural foram os fatores responsáveis pelo
desenvolvimento da economia alemã.

D) A base do desenvolvimento econômico alemão está em sua auto-suficiência em produtos
agropecuários, colocando-o, inclusive, como o maior exportador europeu de cereais como
o trigo, milho e centeio e de beterraba.
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QUESTÃO  24

Observe os mapas.

Adaptado de FERREIRA, G.M.L. Atlas Geográfico: espaço mundial. 2ª. ed. São Paulo: Moderna, 2003, p.55.

Com o auxílio dos mapas e baseando-se em informações sobre a economia dos países
andinos, é correto afirmar que

A) os países andinos possuem economias diversificadas, de base agrícola e pesqueira, pois
o extrativismo mineral representa apenas o setor econômico que mais emprega mão-de-
obra.

B) na agricultura, sobressaem-se as plantations de milho, batata e uva praticadas em todo o
território andino, às quais têm como principal finalidade abastecer o mercado interno do
Chile, Peru e Bolívia.

C) a economia desses países apóia-se nas atividades agrícolas e minerais, direcionadas
principalmente para a exportação, com destaque para o petróleo explorado na Venezuela
e no Equador.

D) nos países andinos, devido à presença de matérias-primas minerais e agrícolas, a atividade
industrial é muito mais significativa que a presente nos demais países da América Latina.



Processo Seletivo/UFU - abril 2006  -  1ª Prova Comum   -   PROVA TIPO  1

25

QUESTÃO  25

Embora não seja possível precisar um número exato, acredita-se que hoje exista um
milhão de emigrantes e descendentes de brasileiros nos Estados Unidos. Observe as
informações abaixo.

Fonte: Folha de São Paulo, 16/01/2005. (Adaptado)

Sobre o  processo de migração de brasileiros para os EUA, é INCORRETO afirmar
que

A) nos Estados Unidos, o trabalho ilegal dos brasileiros é um problema complexo, sobretudo
porque se mescla com o imenso turismo, por via aérea, o qual encoberta, muitas vezes, o
transporte e o comércio de bens para venda no Brasil.

B) nos EUA, parte considerável dos brasileiros é constituída por imigrantes ilegais, que
tentam arrecadar naquele país uma quantia de dinheiro, a qual, no Brasil, levariam um
tempo muito maior para adquirí-la.

C) nos EUA, devido às baixas taxas de fecundidade, a imigração de brasileiros exerce um
papel fundamental na dinâmica demográfica, embora as remessas ilegais de dinheiro
para o Brasil representem prejuízo de bilhões de dólares para a economia americana.

D) dentre os fatores que explicam a grande expansão da imigração brasileira para os EUA,
nos anos 1980, destacam-se os de ordem econômica, como a inflação crescente e a falta
de perspectivas de trabalho.
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QUESTÃO  26

Observe a figura.

Fonte: CASTELLS, Manuel. A sociedade em Rede – A era da informação:
economia, sociedade e cultura. São Paulo: Paz e Terra, 1999, p.409.

A figura acima ilustra os fluxos de informações existentes entre as nações do globo.
Sobre tal processo, é correto afirmar que:

I – Os sistemas de telecomunicações estabeleceram um modo espacial diferente,
caracterizado pela dispersão e concentração simultânea de serviços avançados.

II – A economia global/informacional é organizada em torno de centros de controle e
comando capazes de coordenar, inovar e gerenciar as atividades interligadas das redes
de empresas.

III – Os avançados sistemas de telecomunicações reduziram o número de empregos e o
Produto Nacional Bruto (PNB) da maioria dos países, visto que promoveram redução
nas taxas de investimentos no mercado global.

IV – A expansão das telecomunicações no mercado internacional diminuiu a flexibilização
da produção e a concorrência no sistema urbano global, pois atingiu, principalmente,
os países subdesenvolvidos e a periferia das áreas metropolitanas.

Estão corretas apenas as afirmativas

A) III e IV

B) I e III

C) II e III

D) I e II
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QUESTÃO  27

Fonte: FOLHA  de  SÃO PAULO, 16 de janeiro de 2005, p. A19. (Adaptado)

O mapa acima traz ressaltados os países, onde têm ocorrido, nos últimos anos, a atuação
de

A) partidos marxistas-leninistas, que utilizam a guerrilha como forma de oposição aos
governos constituídos.

B) grupos fundamentalistas islâmicos, que empregam ações violentas para disseminar suas
idéias.

C) organizações ambientalistas extremistas ligadas à preservação das florestas pluviais
tropicais.

D) movimentos neonazistas, que têm disputado e vencido as eleições parlamentares regionais
e nacionais.
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QUESTÃO  28

Sobre a elevação dos níveis mundiais de emissão de dióxido de carbono (CO
2
), é correto

afirmar que:

A) As áreas densamente urbanizadas caracterizam-se por apresentar baixa concentração de
dióxido de carbono no ar.

B) No caso da elevação da temperatura média global, ocorrerá uma retração do nível do
mar.

C) O Protocolo de Kyoto objetiva a limitação e redução na emissão de CO
2
 por parte dos

países signatários.

D) Os incêndios em regiões florestais são os principais responsáveis pelo aumento da emissão
de CO

2
.
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QUESTÃO  29

Os recursos energéticos mais utilizados estão distribuídos de forma extremamente
desigual pelo mundo. Analise o mapa abaixo.

Fonte: MAGNOLI, D.; ARAUJO, R. Projeto de Ensino de

Geografia – Geografia Geral. São Paulo: Moderna, 2000, p. 194.

Com relação à produção mundial de carvão, assinale a alternativa correta.

A) Na Rússia, as principais reservas carboníferas encontram-se na região da Sibéria Oriental
e na porção setentrional do país.

B) Na Europa, devido à formação geológica, as maiores reservas de carvão encontram-se
na República Tcheca e na Polônia.

C) Apesar de possuirem imensas reservas de carvão, os Estados Unidos são os maiores
importadores mundiais deste combustível.

D) As principais reservas carboníferas da China encontram-se na Manchúria, onde se
concentram as indústrias movidas a carvão.
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QUESTÃO 30

Na nova ordem mundial, além dos principais pólos de poder representados pelos Estados
Unidos, União Européia e Japão, destaca-se também a Comunidade dos Estados Independentes
– CEI. Sobre esta última, é correto afirmar que:

A) A CEI congrega países de diferentes níveis socioeconômicos e realidades étnico-religiosas
igualmente distintas.

B) A CEI é composta pelas ex-Repúblicas Socialistas, Repúblicas Bálticas e a Geórgia.

C) Após sua entrada na economia de mercado, a CEI tornou-se extremamente atrativa ao
capital internacional.

D) A Ucrânia, o mais extenso país integrante da CEI, destaca-se como a maior potência
econômica regional.
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LÍNGUA  PORTUGUESA

“Niã é uma bela cidade que vive, hoje, sob regime democrático. No passado
remoto, quando os senhores de terra e de escravos mandavam em tudo, um punhado
de homens destemidos decidiu lutar para instituir na cidade o respeito às leis, perante
as quais todos seriam iguais. A luta foi dura e sangrenta, resultando em perseguições e
mortes. Quase todos os integrantes desse grupo rebelde foram executados; apenas um
deles sobreviveu e conseguiu deixar a cidade dentro de um saco de aniagem. Os chefes
militares aproveitaram-se da rebelião para dar o golpe e tomar o poder.

Assim, durante duas décadas, reinou em Niã a paz dos cemitérios. Os donos de
terra tiveram de ceder parte de suas propriedades aos novos senhores, enquanto os
descontentes −que decerto os havia− nada diziam, pois qualquer crítica ao regime
provocava brutais represálias. Por isso, segundo se conta, alguns mais revoltados, na
ânsia de manifestar seu descontentamento, cavavam buracos no quintal de sua casa,
metiam a cabeça neles até o pescoço e berravam insultos e impropérios contra a ditadura
militar. Há quem afirme que esses gritos de raiva entranhando-se no solo fizeram
nascer estranhos arbustos, de folhas afiadas feito navalhas, e que dessas navalhas se
valeu a população para −numa noite de tórrido e sufocante verão, quando o céu ardia
feito um tacho incandescente emborcado sobre Niã− invadir os quartéis e cortar os
colhões de todos os generais e, em seguida, decapitá-los com a ajuda da tropa sublevada.
Parece que, no entanto, a verdade histórica é outra: a rebelião teria surgido aos poucos,
quando as pessoas começaram a cochichar em cozinhas e mictórios públicos, dando
início à secreta mobilização que, de repente, como uma onda gigante (um tsunami),
invadiu os quartéis e as mansões dos poderosos, afogando a todos.

O líder rebelde, que se havia exilado e que voltara clandestinamente, foi quem
encabeçou a “rebelião do cochicho”, pois com este nome passou ela à história. Derrotada
a ditadura, o líder propôs que se instituíssem na cidade eleições livres para todos os
cargos de governo, dos deputados ao governador. Criaram-se os partidos, e as eleições
culminaram com a vitória do líder revolucionário. Ele, então, deu início a grandes
mudanças −com a desapropriação de parte das terras para a reforma agrária e com
mais recursos para a indústria− que fizeram crescer a classe operária e, com isso,
surgirem sindicatos mais fortes. Emergem, então, líderes operários, que passam a atuar
na vida política de Niã. Aprovou-se uma legislação que consagrava os direitos básicos
dos trabalhadores. A cidade viveu, então, o melhor momento de sua história, com a
multiplicação de escolas, bibliotecas públicas, hospitais, serviço de saneamento e
proteção ambiental.

Os anos se passaram, Niã continuou a crescer e cada vez mais rapidamente, com
a migração de pessoas que até então viviam no campo ou nas cidades vizinhas. Esse
aumento inesperado da população alterou a estrutura urbana de Niã, uma vez que,
como cogumelos, se multiplicavam os casebres de zinco e papelão que foram brotando
em torno da cidade até aprisioná-la num cinturão de miséria e violência. Logo
apareceram políticos que se voltaram para essas áreas pobres e nela desenvolveram
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uma pregação oportunista que lhes valeu muitos votos. Prometiam àquela gente
necessitada casas, alimentos e transporte quase de graça. Um deles conseguiu eleger-
se governador, mas não teve futuro, já que o que prometera era impossível de cumprir.
Pouco depois, um líder operário, que se destacara por seu carisma, conseguiu chegar
ao poder para a euforia da maior parte da população, convencida de que, enfim, estando
à frente do governo um homem nascido do povo, seus problemas seriam resolvidos.
“Ele disse que, em seu governo, ninguém passaria fome nem moraria ao relento”,
repetiam os seus seguidores mais ardorosos. Mas a euforia do dia da posse não durou
muito: o governador revelou-se um boquirroto, que mais discursava que trabalhava.
Acostumado a criticar o governo, não se deu conta de que era, então, governo e, para
o espanto de todos, clamava pela solução dos problemas como se não fosse ele o
responsável por enfrentá-los. Em face disso, o otimismo popular transformou-se,
primeiro, em desencanto e, depois, em irritação e revolta, enquanto o governo, para
contentar seus aliados, aumentava os gastos oficiais e escorchava o povo com novos
impostos. A revolta agravou-se com a notícia de que a corrupção grassava no governo
e na Câmara de Deputados. O povo enfureceu-se ainda mais porque os deputados
aprovaram novos gastos em benefício próprio. As tentativas de deter o descalabro de
nada valeram, uma vez que os corruptos contavam com a complacência de seus colegas,
e o Judiciário, fazendo vista grossa, não punia ninguém. Só a imprensa se negava a
aceitar semelhante situação, mas as denúncias caíam no vazio. Parecia impossível
escapar de semelhante impasse. Não obstante, nestas últimas semanas, correm boatos
de que, de novo, nas cozinhas, nos mictórios públicos e nos mercados de peixe, o
povo voltou a cochichar, deixando de orelha em pé os donos do poder, ainda que até
agora ninguém tenha pronunciado a palavra tsunami.”

FERREIRA GULLAR.  Folha de S. Paulo de  22 de maio de 2005.
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QUESTÃO  31

Assinale a ÚNICA alternativa que NÃO corresponde às idéias expressas no texto.

A) O crescimento da cidade de Niã fez aumentar a pobreza e a violência.

B) A cidade de Niã só viveu um regime democrático após sofrer um Golpe de Estado.

C) O melhor momento da história de Niã ocorreu durante o governo de um líder operário.

D) Atualmente, o povo de Niã organiza uma nova “rebelião do cochicho”.

QUESTÃO  32

Assinale a ÚNICA alternativa em que a palavra ou expressão em negrito NÃO está
adequadamente interpretada de acordo com seu sentido no texto.

A) “... em seguida, decapitá-los com a ajuda da tropa sublevada.” (linha 18) = rebelada

B) “...o governador revelou-se um boquirroto...” (linha 49) = indiscreto

C) “...berravam insultos e impropérios  contra a ditadura militar.” (linhas 13-14) = afrontas

D) “... aumentava os gastos oficiais e escorchava o povo com novos impostos.” (linhas 54-
55) = privava

QUESTÃO  33

Assinale, segundo o texto,  a ÚNICA alternativa que NÃO exemplifica um caso de
conotação.

A) “ ... esses gritos de raiva entranhando-se no solo fizeram nascer estranhos arbustos, de
folhas afiadas feito navalhas...” (linhas 14-15)

B) “ ...  o povo voltou a cochichar, deixando de orelha em pé os donos do poder...” (linhas
62-63)

C) “ ... como cogumelos, se multiplicavam os casebres de zinco e papelão que foram brotando
em torno da cidade...” (linhas 38-39)

D) “... a rebelião teria sugido aos poucos, quando as pessoas começaram a cochichar em
cozinhas e mictórios públicos...” (linhas 19-20)
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QUESTÃO  34

Numere a 2ª coluna de acordo com a  1ª.

I - Há quem afirme que esses gritos de raiva entranhando-se no solo fizeram nascer
estranhos arbustos, de folhas afiadas feito navalhas...(linhas 14-15)

II - “...a rebelião teria surgido aos poucos, quando as pessoas começaram a cochichar em
cozinhas e mictórios públicos, dando início à secreta mobilização que, de repente,
como uma onda gigante (um tsunami), invadiu os quartéis e as mansões dos poderosos,
afogando a todos.” (linhas 19-22)

III - “...a rebelião teria surgido aos poucos, quando as pessoas começaram a cochichar em
cozinhas e mictórios públicos, dando início à secreta mobilização que, de repente,
como uma onda gigante (um tsunami), invadiu os quartéis e as mansões dos poderosos,
afogando a todos.” (linhas 19-22)

IV - “...um líder operário, que se destacara por seu carisma, conseguiu chegar ao poder
para a euforia da maior parte da população, convencida de que, enfim, estando à
frente do governo um homem nascido do povo, seus problemas seriam resolvidos.”
(linhas 44-46)

V - “... correm boatos de que, de novo, nas cozinhas, nos mictórios públicos e nos mercados
de peixe, o povo voltou a cochichar, deixando de orelha em pé os donos do poder,
ainda que até agora ninguém tenha pronunciado a palavra tsunami.”(linhas 61-64)

( ) O termo em destaque expressa circunstância de tempo

( ) O termo em destaque expressa circunstância de causa

( ) O termo em destaque expressa circunstância de conseqüência

( ) O termo em destaque expressa circunstância de modo

A seguir, assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta.

A) I, III, II, V

B) I, IV, V, II

C) II, IV, V, III

D) I, IV, II, III
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QUESTÃO  35

Assinale a ÚNICA alternativa que corresponde às circunstâncias apresentadas nas
expressões em destaque.

••••• “ Derrotada a ditadura, o líder propôs que se instituíssem na cidade eleições
livres...” (linhas 24-25)

•••••  “ Acostumado a criticar o governo, não se deu conta de que era, então, governo...”
(linha 50)

A) causalidade – temporalidade

B) temporalidade – concessividade

C) causalidade – concessividade

D) temporalidade – causalidade
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QUESTÃO  36

Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª.

I - “O líder rebelde, que se havia exilado e que voltara clandestinamente, foi quem
encabeçou a “rebelião do cochicho”...” (linhas 23-24)

II - “...um líder operário (...) conseguiu chegar ao poder para a euforia da maior parte da
população, convencida de que, enfim, estando à frente do governo um homem nascido
do povo, seus problemas seriam resolvidos.” (linhas 44-46)

III - “Logo apareceram políticos que se voltaram para essas áreas pobres e nela
desenvolveram uma pregação oportunista...” (linhas 39-41)

IV - “Esse aumento inesperado da população alterou a estrutura urbana de Niã, uma vez
que, como cogumelos, se multiplicavam os casebres de zinco e papelão...” (linhas
36-38)

V - “Parece que, no entanto, a verdade histórica é outra...” (linha 19)

( ) O tempo verbal indica um fato passado já concluído.

( ) O tempo verbal indica algo que se repetia freqüentemente.

( ) O tempo verbal denota um fato hipotético.

( ) O tempo verbal expressa a idéia de algo que ocorreu em um passado anterior ao
momento narrado.

A seguir, assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta.

A) IV, III, V, II

B) II, III, V, IV

C) III, II, IV, I

D) III, IV, II, I
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QUESTÃO  37

Observe o termo em destaque no período abaixo.

“Os anos se passaram, Niã continuou a crescer e cada vez mais rapidamente, com a
migração de pessoas que até então viviam no campo ou nas cidades vizinhas.” (linhas 35-36)

Assinale a ÚNICA alternativa em que o termo em negrito tem a mesma função do
termo em destaque do período acima.

A) “Emergem, então, líderes operários, que passam a atuar na vida política de Niã.” (linhas
30-31)

B) Ele, então, deu início a grandes mudanças −com a desapropriação de parte das terras
para a reforma agrária e com mais recursos para a indústria− que fizeram crescer a
classe operária..” (linhas 27-29)

C) “Acostumado a criticar o governo, não se deu conta de que era, então, governo e, para
o espanto de todos, clamava pela solução dos problemas...” (linhas 50-51)

D) A cidade viveu, então, o melhor momento de sua história, com a multiplicação de escolas,
bibliotecas públicas, hospitais, serviço de saneamento e proteção ambiental. (linha 32-
34)

QUESTÃO  38

Assinale a ÚNICA alternativa  que NÃO pode substituir o termo em destaque no
fragmento abaixo.

 “Parecia impossível escapar de semelhante impasse. Não obstante, nestas últimas
semanas, correm boatos de que, de novo, nas cozinhas, nos mictórios públicos e nos mercados
de peixe, o povo voltou a cochichar...” (linhas 60-63)

A) Entretanto

B) Portanto

C) No entanto

D) Todavia
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QUESTÃO  39

No enunciado abaixo, o autor reproduz a fala do governador de Niã:
“Ele disse que, em seu governo, ninguém passaria fome nem moraria ao relento.”  (linha

47)

Assinale a alternativa que, de acordo com a norma padrão, melhor apresenta o trecho
em discurso direto, sem alterar-lhe o significado.

A) O governador disse: “Em meu governo ninguém passará fome nem morará ao relento.”

B) O governador disse: “Em meu governo ninguém passa fome nem mora ao relento.”

C) O governador disse: “Em meu governo ninguém passou fome nem morou ao relento.”

D) O governador disse: “Em meu governo ninguém pode  passar fome nem pode morar ao
relento.”

QUESTÃO  40

Em relação ao texto, pode-se afirmar que

A) é predominantemente descritivo, uma vez que descreve  características da cidade de
Niã.

B) é predominantemente narrativo, porque apresenta um relato dos principais momentos
políticos da cidade de Niã.

C) é predominantemente argumentativo, porque o autor expõe idéias, explicações e opiniões
a respeito de determinado assunto, por meio de uma narrativa.

D) é um misto de texto descritivo e narrativo, porque descreve o povo de Niã e relata suas
façanhas.
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LITERATURA

QUESTÃO  41

Leia as afirmativas seguintes e marque a correta.

A) “Assim procedo. Minha pena/ Segue esta norma,/ Por te servir, Deusa serena,/ Serena
Forma!” (Olavo Bilac). Estes versos falam dos sofrimentos do poeta que, mesmo penando,
serve à sua formosa mulher amada, procedimento típico daquele amor exacerbado que
caracteriza o Romantismo.

B) “Adeus, meus sonhos, eu pranteio e morro!/ Não levo da existência uma saudade!/ E
tanta vida que meu peito enchia/ Morreu na minha triste mocidade!” (Álvares de Azevedo).
Estes versos mostram desencanto, ao falarem das esperanças que morrem cedo e da
existência como um fardo, caracterizando a geração dos poetas realistas.

C) “Quando levares, Marília,/ Teu ledo rebanho ao prado,/ Tu dirás: Aqui trazia/ Dirceu
também o seu gado.” (Tomás A. Gonzaga). São características do Arcadismo, período
literário a que pertencem estes versos, o poeta e a amada transformados em pastores, a
linguagem clara e objetiva.

D)  “tchi tchi/ trã trã trã/ tarã Tarã Tarã / tchi tchi tchi tchi tchi/ Tarã Tarã Tarã Tarã Tarã”
(Ferreira Gullar). Estes versos, que imitam os sons de uma locomotiva, fazem de seu
autor um dos representantes do Simbolismo, período literário caracterizado pela
musicalidade da linguagem.
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QUESTÃO  42

CONGRESSO INTERNACIONAL DO MEDO

Provisoriamente não cantaremos o amor,
que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos.
Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços,
não cantaremos o ódio porque esse não existe,
existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro,
o medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos,
o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas,
cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas,
cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte,
depois morreremos de medo
e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas.

(Carlos Drummond de Andrade, Sentimento do mundo).

Assinale a afirmativa que NÃO se refere ao poema acima.

A) “Seu lirismo, sem prejuízo da mais alta qualidade, nunca foi puro, mas mesclado de
drama e pensamento”. (Davi Arrigucci).

B) “Na sua poesia, o “prosaico” não é negação, é antes condição do poético − (...) é um
modo, em outras palavras, de intensificar-se o poético pela própria força do contraste”.
(Sérgio Buarque de Holanda).

C)  “(...) com esse volume inicia-se a descoberta e conquista do tempo. O gauche que vivia
a espiar de um canto sombrio e torto começa a se mover e explorar o espaço e o tempo
ao seu redor”. (Affonso Romano de Sant’Anna).

D) “A poesia de Carlos Drummond de Andrade, poesia de precisão máxima, está sem música”.
(Otto Maria Carpeaux).
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QUESTÃO  43

A respeito da questão do gênero em Morte e vida severina, podemos afirmar que:

A) apresenta o típico drama pastoril, com sentido religioso e sobrenatural de uma mensagem
natalina, escrito em redondilhas e oitavas.

B) é um auto com influências de Gil Vicente, pois apresenta justaposição de cenas, temática
social, personagens alegóricos e uso de redondilhas.

C) apresenta-se como um auto por incorporar elementos biográficos do autor e por
desenvolver-se em uma única cena.

D) sendo um texto escrito exclusivamente para a apresentação teatral, não permite trechos
narrativos ou líricos.
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QUESTÃO  44

Leia os dois trechos abaixo de “Conversa de bois”, de Guimarães Rosa:

“Mal se amoitara, porém, e via surgir, na curva de trás da restinga, o
menino guia, o Tiãozinho - um pedaço de gente com a comprida vara no ombro,
com o chapéu de palha furado, as calças arregaçadas, e a camisa grassa de
riscado, aberta no peito e excedendo atrás em fraldas esvoaçantes”.

“Quem manda agora na nossa cafua sou eu... Eu, Tiãozinho!... Sou grande,
sou dono de muitas terras, pode mais nem falar no nome do seu Soronho...
Não deixo!... Tiãozão... Tiãozão!... Oung... Hmong... Mûh!...”

Considerando os trechos acima, assinale a alternativa INCORRETA.

A) O diminutivo Tiãozinho marca o sentimento de fragilidade do personagem diante das
tragédias da vida, enquanto o aumentativo, Tiãozão, prenuncia amadurecimento do
personagem.

B) No último trecho, as onomatopéias apontam para o fato de que Tiãozinho se deixa conduzir
pelos seus instintos violentos, simbolizados pela força física e vingativa dos bois, imitando,
inclusive, a fala dos animais.

C) Nos dois trechos, há a presença de um narrador onisciente, com ponto de vista fora da
história, o que possibilita uma descrição objetiva tanto dos aspectos físicos quanto
psicológicos da personagem.

D) A descrição inicial de Tiãozinho caracteriza-o como uma criança indefesa, ao apresentá-
lo por meio da metonímia “pedaço de gente” e ao descrevê-lo usando um vestuário gasto
e grande demais para seu corpo.



Processo Seletivo/UFU - abril 2006  -  1ª Prova Comum   -   PROVA TIPO  1

44

QUESTÃO  45

Leia o trecho abaixo.

“A arte é necessária para que o homem se torne capaz de conhecer e
mudar o mundo. Mas a arte também é necessária em virtude da magia que lhe
é inerente”.

Ernst Fischer

Tendo em vista a reflexão acima sobre a função da literatura, assinale a afirmativa
correta.

A) Em Laços de família, a literatura se coloca a serviço da expressão estética e de um
questionamento incessante do fazer literário, além de discorrer sobre os problemas
existenciais e psicológicos do ser humano.

B) Em Morte e vida severina e São Bernardo, a literatura apresenta uma função estritamente
social, ao propor uma discussão sobre as injustiças causadas pela má distribuição de
rendas e pela estruturação do sistema latifundiário.

C) Em “Conversa de bois”, narrativa em que aparecem elementos fabulosos, o autor ausenta-
se da descrição dos aspectos regionais e da discussão sociológica, política e econômica
do sertão.

D) Em Sentimento do mundo, a poesia coloca-se a serviço de uma causa histórica, uma vez
que sinaliza uma insatisfação com o presente e afirma as preocupações estéticas como
desnecessárias para aquele momento político.
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QUESTÃO  46

“Cinqüenta anos! Quantas horas inúteis! Consumir-se uma pessoa
a vida inteira sem saber para quê! Comer e dormir como um porco!
Como um porco! Levantar-se cedo todas as manhãs e sair correndo,
procurando comida! E depois guardar comida para os filhos, para os
netos, para muitas gerações! Que estupidez! Que porcaria!”

Graciliano Ramos. São Bernardo.

Assinale a afirmativa que não condiz com a reflexão de Paulo Honório.

A) É um homem frustrado, ao reconhecer a inutilidade de sua vida, pois embora quisesse
acumular bens, apenas acumulou perdas, destruindo a si e aos outros.

B) Sente-se desesperado, pois a perda de Madalena fez com que ele não mais conseguisse
levar adiante seu projeto de remodelar a propriedade São Bernardo.

C) Apresenta-se agressivo e infeliz por ter completado cinqüenta anos de vida e por não ter
mais condições físicas e mentais de continuar seu projeto de vida: o possuir.

D) Tem uma personalidade agreste e como narrador apresenta lucidez sobre os fatos vividos,
sendo, entretanto, incapaz  de mudar seu comportamento, face sua visão de mundo.
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QUESTÃO  47

Considere o fragmento abaixo e a leitura da narrativa “A imitação da rosa” de Clarice
Lispector.

    “Sim, se na hora desse jeito e ela tivesse coragem, era assim
mesmo que diria. Como é mesmo que diria? Precisava não esquecer:
diria − Oh não! Etc. E Carlota se surpreenderia com a delicadeza de
sentimentos de Laura, ninguém imaginaria que Laura tivesse também
suas ideiazinhas. Nesta cena imaginária e aprazível que a fazia sorrir
beata, ela chamava a si mesma de “Laura”, como a uma terceira pessoa.
Uma terceira pessoa cheia daquela fé suave e crepitante e grata e
tranqüila, Laura, a da golinha de renda verdadeira, vestida com discrição,
esposa de Armando que não precisava mais se forçar a prestar atenção
em todas as suas conversas sobre empregada e carne, que não precisava
mais pensar na sua mulher, como um homem que é feliz, como um
homem que não é casado com uma bailarina.”

Assinale a afirmativa INCORRETA.

A) Laura aparece envolvida entre duas pessoas: uma primeira pessoa, um eu que anseia por
identidade e, uma terceira pessoa, ela mesma, impessoal, mulher de Armando, presa em
seu papel social estreito, aprisionante e redutor.

B) “Laura, a da golinha de renda verdadeira, vestida com discrição, esposa de Armando”
opõe-se à personagem Carlota, sua rival e amante de seu marido, fato conhecido por
toda a vizinhança.

C) Laura pode ser vista como imagem de uma sociedade patriarcal, pois todos os seus atos
são um reflexo da tentativa de não se opor a Armando, o marido, e de respeitar as
convenções instituídas pelo casamento.

 D) Entre Laura e as rosas cria-se um elo de prazer. Quando ela se põe face a face com o
buquê de rosas perfeitas e múltiplas no mesmo talo, algo se agita em seu interior.
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QUESTÃO  48

Considerando a leitura da obra O monstro de Sérgio Sant’anna, assinale a afirmativa
INCORRETA.

A) A personagem da narrativa “Uma carta”,  ao escrever  para o homem que conquistou em
poucos minutos, reconta a aventura, como uma síntese desagradável do que fora vivido.

B) Constata-se nas três narrativas o recurso do imaginário retrospectivo, pois as personagens
transformam outras personagens e outros assuntos em  fator de estimulação para exprimir
um discurso narcisista.

C) A personagem Antônio Flores da narrativa de “As cartas não mentem jamais” viaja para
o espaço imaginário do passado, rememorando a adolescência, para resgatar a imagem
de uma cartomante que teria delineado seu destino.

D) Antenor Lott Marçal, personagem da narrativa “O monstro”, insatisfeito com o rumo das
investigações, sente-se obrigado a revelar a verdade dos acontecimentos sobre a morte
de Frederica.
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QUESTÃO  49

Leia e compare os textos seguintes.

“Estou no hospício ou, melhor, em várias dependências dele, desde o dia
25 do mês passado. (...) Eu sou dado ao maravilhoso, ao fantástico, ao
hipersensível; nunca, por mais que quisesse, pude ter uma concepção mecânica,
rígida do Universo e de nós mesmos. No último, no fim do homem e do mundo,
há mistério e eu creio nele. (...) O que há em mim, meu Deus? Loucura? Quem
sabe lá? (...) Que dizer da loucura? Mergulhado no meio de quase duas dezenas
de loucos, não se tem absolutamente uma impressão geral dela.”

Lima Barreto. Diário do hospício.

“E essa mudança não começa, não se sente quando começa e quase nunca
acaba. Com o seu padrinho, como fora? A princípio, aquele requerimento...
mas que era aquilo? Um capricho, uma fantasia, coisa sem importância, uma
idéia de velho sem conseqüência. Depois, aquele ofício? Não tinha importância,
uma simples distração, coisa que acontece a cada passo... E enfim? A loucura
declarada, a torva e irônica loucura que nos tira a nossa alma e põe uma outra,
que nos rebaixa...”

Lima Barreto. Triste fim de Policarpo Quaresma.

Assinale a alternativa correta.

A) Sem a experiência pessoal de Lima Barreto sobre a loucura, o autor não teria elementos
suficientes para compor sua personagem nem para refletir sobre o tema.

B) Em ambos os textos, os narradores crêem que o universo e o homem estão sujeitos a uma
ordem supra-sensível, misteriosa, que impede a demarcação exata da lucidez e da loucura.

C) Seguindo padrões estabelecidos, a personagem Quaresma pauta-se por uma conduta
racional e objetiva, comportamento esse positivista, que a leva à loucura.

D) Ainda que não saiba definir a loucura, Lima Barreto faz uma exaltação dela, por meio de
sua vida e da personagem Quaresma.
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QUESTÃO  50

Os poemas de “Dentro da noite veloz”, da obra Melhores poemas de Ferreira Gullar,
compostos entre 1962 e 1975, possuem um tom marcadamente político, definindo um lugar
para o poeta na sociedade.

Leia o poema abaixo.

“Meu povo, meu poema

Meu povo e meu poema crescem juntos
como cresce no fruto
a árvore nova

No povo meu poema vai nascendo
como no canavial
nasce verde o açúcar

No povo meu poema está maduro
como o sol
na garganta do futuro

Meu povo em meu poema
se reflete
como a espiga se funde em terra fértil

Ao povo seu poema aqui devolvo
menos como quem canta
do que planta”

Assinale a alternativa INCORRETA.

A) O poema define um lugar para o poeta na sociedade, ou seja, sua arte deve nascer do
povo e ser devolvida a ele.

B) O poeta, comprometido com suas convicções políticas, abandona a reflexão
metalingüística e faz um poema considerado “engajado”.

C) O poeta crê na arte e na sociedade, pois poema e povo crescem juntos. Para ele, os
versos não são meramente um “canto” e sim um plantio.

D) O quadro imagético do poema (“sol”, “fruto”, “árvore”, “açúcar”) aponta para uma visão
otimista da arte e da vida.
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SOCIOLOGIA

QUESTÃO  51

Marque a alternativa que corresponde a um dos antecedentes intelectuais da Sociologia.

A) A crença na capacidade de a razão apreender a dinâmica  do mundo material.

B) A valorização crescente dos princípios de autoridade, notadamente da Igreja Católica.

C) A descrença nas forças da modernidade, principalmente na idéia de progresso.

D) O fortalecimento da especulação metafísica como procedimento científico.

QUESTÃO  52

De acordo com Durkheim, o fato social

A) é um fenômeno social, difundido apenas nas sociedades cuja forma de solidariedade é
orgânica.

B) corresponde a um conjunto de normas e valores que são criados diretamente pelos
indivíduos para orientar a vida em sociedade.

C) é desprovido de caráter coercitivo, posto que existe fora das consciências individuais.

D) corresponde a um conjunto de normas e valores criados exteriormente, isto é, fora das
consciências individuais.
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QUESTÃO  53

Sobre o conceito de solidariedade orgânica para Durkheim, marque a alternativa
INCORRETA.

A) Evolui em razão inversa à solidariedade mecânica.

B) Corresponde à coesão social própria das sociedades que apresentam divisão de trabalho
social mais complexa.

C) Assenta-se sobre um crescente processo de diferenciação entre os indivíduos.

D) Expressa a redução da margem de interpretação da consciência individual acerca dos
imperativos coletivos.
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QUESTÃO  54

“A burguesia calcou aos pés as relações feudais, patriarcais e idílicas
(...) Afogou os fervores sagrados do êxtase religioso, do entusiasmo
cavalheiresco, do sentimentalismo pequeno-burguês nas águas geladas do
cálculo egoísta. Fez da dignidade pessoal um simples valor de troca; substituiu
as numerosas liberdades, conquistadas com tanto esforço, pela única e
implacável liberdade de comércio. Em uma palavra, em lugar da exploração
velada por ilusões religiosas e políticas, a burguesia colocou uma exploração
aberta, cínica, direta e brutal. A burguesia despojou de sua auréola todas as
atividades até então reputadas veneráveis e encaradas com piedoso respeito.
Do médico, do jurista, do sacerdote, do poeta, do sábio fez seus servidores
assalariados”

MARX, K. & ENGELS, F., Manifesto Comunista, Obras

Escolhidas, v. 1, São Paulo, Alfa-Omega, s/d., pp. 23-24.

Tendo em vista a análise proposta pelo texto acima, marque a alternativa correta sobre
o fundamento do suposto esquema do “mensalão”, prática que envolveria certos empresários,
parlamentares e agentes do Poder Executivo, no Brasil:

A) Refere-se a uma circunstancial colonização da esfera pública por interesses corporativos
de determinados representantes políticos.

B) Trata-se de uma corrupção contra a democracia representativa, valor universal para
trabalhadores e capitalistas.

C) Diz respeito estritamente a um desvio de conduta pública de indivíduos ou grupo de
indivíduos que fere a ética na política.

D) Corresponde a uma manifestação da mercantilização das relações sociais, que extrapola
a esfera econômica, em seu sentido estrito.
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QUESTÃO  55

Acerca da contradição social na teoria marxista, assinale a alternativa INCORRETA.

A) A contradição social é fruto das relações sociais de produção, posto que capitalistas e
trabalhadores encontram-se em oposição em relação ao Estado e suas formas de
interferência na economia.

B) A contradição social é fruto da divisão desigual do trabalho social, ao opor capitalistas e
trabalhadores, por possuírem interesses colidentes em relação ao processo de produção
social.

C) A sociedade capitalista está fundada na contradição existente entre a produção social do
trabalho e a sua apropriação privada.

D) O capitalismo busca a valorização do próprio capital, ao se apropriar do trabalho
excedente, por meio do controle do processo de trabalho.

QUESTÃO  56

Sobre a definição de ação social para Weber, assinale a alternativa correta.

A) Está fundada na coletividade, de forma a estabelecer uma relação social.

B) Implica necessariamente uma relação social, prescindindo de significação.

C) É um conceito de análise típico-ideal, sem nenhuma correspondência com a realidade
histórica.

D) É aquela que se orienta pela ação dos outros, sendo, portanto, reciprocamente referida.
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QUESTÃO  57

De acordo com Adorno e Horkheimer, assinale a alternativa que caracteriza a indústria
cultural.

A) É um instrumento privilegiado no combate à alienação das massas.

B) Democratiza a cultura ao se servir de tecnologia avançada.

C) Desempenha, contemporaneamente, função semelhante à do Estado fascista.

D) Revela, como indústria cultural, as significações do mundo para um número maior de
pessoas.

QUESTÃO  58

Acerca do fordismo, assinale a alternativa correta.

A) Corresponde a uma forma de organização do trabalho social datada historicamente,
prescindindo da figura do Estado e estabelecendo a livre negociação entre capital e
trabalho.

B) Corresponde a uma forma de organização da produção e do trabalho, que vem
possibilitando grande expansão e acumulação do capital nos dias atuais, particularmente
ao longo da década de 90.

C) Corresponde a uma forma de organização do trabalho social que sempre existiu na
sociedade capitalista e que envolve um compromisso entre capital e trabalho, mediado
pelo Estado.

D) Corresponde a uma forma de organização do trabalho social datada historicamente e
envolveu um compromisso entre capital e trabalho mediado pelo Estado.
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QUESTÃO  59

Acerca das formulações de Weber sobre poder e dominação, assinale a alternativa
INCORRETA.

A) A dominação exercida pelos dominantes somente é legítima quando assume um caráter
do tipo burocrático-legal.

B) O poder está fundamentado na desigualdade de oportunidades que afeta cada indivíduo
em dado contexto social.

C) Faz parte de uma relação de dominação estatal o uso da força física para assegurar a
obediência.

D) Os tipos puros de dominação − tradicional, legal e carismático − constituem uma tipologia
construída por Weber a partir da realidade histórica.

QUESTÃO  60

Tendo em vista a análise de Marx e Engels no Manifesto Comunista, é possível dizer
que estes autores viam a democracia representativa como

A) condição institucional a partir da qual as desigualdades econômicas podem ser superadas.

B) uma das formas assumidas pelo Estado burguês, determinada pela ordem da acumulação
capitalista.

C) objetivo estratégico das lutas dos trabalhadores pelo fim das condições subumanas de
vida e trabalho.

D) uma forma de governo e um regime político que, se mal conduzidos, criam a propriedade
burguesa dos meios de produção.


